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رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )شنبه( 
به مدت سه ساعت از نمایشگاه توانمندی های 
داخلی که در حوزه های مختلف برپا شده بود 

بازدید کردند. 
به گزارش ایرنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )شنبه( به 
مدت سه ســاعت از نمایشگاه توانمندی های 
داخلی که در حوزه های مختلف در حسینیه 
امام خمینی )ره( برپا شده بود بازدید کردند. 
این نمایشگاه به مناسبت شعار سال که سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری 
شــده بود، برگزار شــد. در این نمایشــگاه 
توانمندی های داخلــی در حوزه های صنایع 
معدنی و اکتشــافی، الکترونیکی و مخابرات، 
هوافضــا و ماهــواره، خودرو، کشــاورزی و 

غذایی، حمل و نقل ریلــی، جاده ای، دریایی 
و هوایی، بخش مســکن، نفت و پتروشیمی، 
لوازم خانگی، نســاجی، صنایع آبزی پروری، 
آبخیــزداری، صنایــع بــرق و نیروگاهی و 
سدســازی و طرح های مدیریت آب، فناوری 
اطالعات و ارتباطات به نمایش گذاشته شده 

بودند. 
وزارتخانه های مختلف از جمله صنعت، معدن 
و تجارت، نیــرو، نفت، ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، توانمندی هــای صنعتی خود را در 
این نمایشگاه عرضه کرده اند. سیدرضا فاطمی 
امیــن وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمن 
همراهی رهبر معظم انقــالب در این بازدید، 
توضیحاتــی درباره توان صنعتی کشــور در 

بخش های مختلف به ایشان ارایه کرد.

بازدید سه ساعته رهبر انقالب از نمایشگاه توانمندی های صنعتی

رئیس کل دادگستری استان تهران از پرداخت ۴۴ میلیارد 
تومان به شکات و مالباختگان پرونده کثیرالشاکی موسوم 
بــه »رامک خودرو« خبر داد. به گزارش میزان،  نشســت 
شورای معاونان دادگستری کل استان تهران با حضور علی 
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی 
دادســتان تهران و معاونان رئیس کل در ســالن والیت 

مجتمع قضایی امام خمینی)ره( برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگســتری استان تهران در این 
نشست ضمن گرامی داشت ماه رجب المرجب، به اهمیت 
برنامه ریــزی برای اداره موفق هر مجموعه اشــاره کرد و 
گفت: اگر محور اقدامات در هر مجموعه ای مبتنی بر برنامه 
باشد، قطعا در آن مجموعه توفیقات قابل توجهی حاصل 
خواهد شــد و اهداف ترسیم شــده به خود شکل عملی 
خواهد گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه 
همچنین بر ضرورت پیگیریمطلــوب و اثرگذار مصوبات 

جلسات از سوی مدیران واحدهای قضایی تاکید کرد.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود از پرونده های 
کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به عنوان یکی از چالش های 
اصلی دادگســتری کل استان تهران یاد کرد و گفت: عدم 
اقدام به موقع، عدم نظارت های موثر و عدم پاســخگویی 
مطلوب از ســوی برخی از دستگاه ها سبب تسهیل وقوع 
جرایمی می شــود که در قالب پرونده های کثیرالشاکی و 

کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می کند.
القاصــی در ادامه از جمله موانع و معضالت اساســی در 
مسیر رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان 
را »عدم پاســخ گویی« و »عدم مسئولیت پذیری«برخی 
از دســتگاه ها و نهادهایی دانســت که در قبال این نوع از 

پرونده ها دارای مسئولیت و ماموریت هستند.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران تصریــح کرد: در 
پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان حقوق جمعیت 
زیاد و قابل توجهی تضییع شــده که چشم امید آن ها به 

عدلیه اســت؛ لذا همه ما در مقام قضاوت، در قبال حقوق 
مردم مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم که امید آن ها به 

دستگاه قضایی تبدیل به یاس شود.
وی خطــاب به مدیــران واحدهــا و مجتمع های قضایی 
تاکید کرد تا از عادی انگاری پرونده های کثیرالشــاکی و 

کثیرالخواهان به جد پرهیز کنند.
القاصی در همین زمینه به اقدامات و پیگیری های مجدانه 
مدیران و مسئوالن قضایی در خصوص یکی از پرونده های 
کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در ابتدای امر، شکات این 
پرونده گالیه های بســیاری داشتند؛ اما زمانی که تالش ها 
و پیگیری های مســئوالن قضایی را مشاهده کردند، خود 
به این نتیجه رســیدند که عدلیه نسبت به حقوق آن ها 

دغدغه مند است و از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران در همین زمینه، 
از پرداخــت ۴۴ میلیارد تومان به شــکات و مالباختگان 
پرونده کثیرالشاکی موسوم به »رامک خودرو« خبر داد و 
در ادامه ســخنان خود بر ضرورت به روز کردن شناسنامه 
پرونده های کثیرالشــاکی به طور مستمر و پیوسته تاکید 
کرد و در عین حال اولویت گــذاری در خصوص این نوع 
از پرونده هــا را یک ضرورت دانســت. وی با تاکید بر این 
گزاره که مسئولیت مســتقیم پرونده های کثیرالشاکی و 
کثیرالخواهان چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه 
با قاضی پرونده و رئیــس مجتمع یا رئیس واحد قضایی 
مربوطه است، گفت: مدیران واحدها و مجتمع های قضایی 
مکلف و مسئولند که در جهت پیشبرد امورات پرونده های 
کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با حفظ اصل استقالل قضایی 
در کنار و همراه قاضی رســیدگی کننده باشند. القاصی با 

اشــاره به معطل ماندن بخش قابل توجهی از پرونده های 
کثیرالشــاکی و کثیرالخواهان به دلیل مساله کارشناسی 
اظهار کرد: تشــکیل جلسات مســتمر با اصحاب دخیل 
در ایــن نوع از پرونده ها از جملــه ضابطین و نمایندگان 
دستگاه های مربوطه، در حل موانع و مشکالت موجود در 

این پرونده ها بسیار موثر است.
رئیس کل دادگســتری اســتان تهران بر اینکه ظرفیت 
مدیریــت مجموعــه قضایی اســتان تهــران به منظور 
حل مشــکالت موجــود در پرونده های کثیرالشــاکی و 

کثیرالخواهان در کنار قضات قرار دارد، تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود ضرورت پاســخ گو 
بودن به مراجعان از ســوی مدیران واحدها و مجتمع های 
قضایی را یادآور شد و در عین حال بر برگزاری مستمر و 

منظم جلسات مالقات مردمی تاکید کرد.
القاصــی با بیان اینکه در هــر مجتمع و واحد قضایی که 
بیشترین پاســخ گویی و مالقات مردمی را دارد، کمترین 
میزان مشــکل وجــود دارد، اظهار کرد: پاســخ گو بودن 
مدیران واحدها و مجتمع های قضایی، فهم دقیق مسائل 
و مشــکالت پرونده را در پی خواهد داشــت و این امر به 
تصمیم گیری درســت و دقیق در پرونده ها کمک خواهد 
کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی 
ســخنان خود با تاکید بر اینکه پاســخ گویی به مراجعان 
از سیاســت های اصلی عدلیــه در دوره »تحول و تعالی« 
محسوب می شود، گفت: از جمله دستاوردهای حاصل از 
استماع بدون واسطه سخنان مراجعان، اشراف پیدا کردن 
نســبت به عملکرد مجموعه اســت؛ چرا که بعضا در یک 
مجتمع و واحد قضایی بیشترین گالیه و اعتراض متوجه 

یک شــعبه است که جای آسیب شناسی و بررسی دارد و 
باید از ســوی مدیران قضایی مورد توجه قرار گیرد. علی 
صالحی، دادســتان تهران نیز در این نشست با بیان اینکه 
از جمله مشکالت اساســی در پرونده های کثیرالشاکی، 
موضوع کارشناسی است، اظهار کرد: بیشترین مشکالت 
در حوزه رمزارزها، تعاونی ها و خودروها است و در ابتدای 
امر ضرورت دارد تا از تشکیل چنین پرونده هایی جلوگیری 
به عمل آید. دادستان تهران همچنین بر ضرورت رسیدگی 
تخصصی به پرونده های کثیرالشــاکی و اختصاص شعب 
تخصصــی در محاکم حقوقی و کیفری برای رســیدگی 

دقیق به این پرونده ها تاکید کرد.
حاجی رضا شــاکرمی، قائم مقام دادگســتری کل استان 
تهران نیز در این نشســت ضمن ارائه گزارشــی پیرامون 
پرونده های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در استان تهران 
گفت: پرونده های کثیرالشــاکی، پرونده هایی هستند که 
بیش از ۲۰ نفر شــاکی دارند.  قائم مقام دادگستری کل 
اســتان تهران از جمله مشکالت و چالش های موجود در 
پرونده های کثیرالشاکی را عدم طرح شکایت شاکیان در 
یک مرحله، عدم امکان تجمیع آرا در مرحله اجرا، متواری 
شدن برخی از متهمان و عدم استرداد آن ها به لحاظ عدم 
وجود قراردادهای بین المللی و عدم دسترســی به آن ها، 
عدم امکان شناسایی کلیه اموال متهمان و یا انتقال اموال 
به بستگان و خویشان خود و به طور کلی به اشخاص ثالث و 
عدم همکاری موثر بانک ها در جهت فروش اموال ذکر کرد. 
وی با بیان اینکه همکاری بانک ها در مواردی که اموال در 
رهن آن هاست، بسیار کم و ناچیز است، گفت: در خصوص 
پرونده رامک خــودرو هزار و ۳۲۷ نفر در مراحل مختلف 
شکایت کردند که حســب دستور رئیس کل دادگستری 
استان تهران پیگیری های ویژه ای صورت گرفت و تمامی 
پرونده های کیفــری در خصوص این موضوع، که منتهی 

به صدور حکم شده اند، با اجرای حکم مختومه شده اند.

رئیس دادگستری تهران خبر داد

گره گشایی از پرونده کثیرالشاکی رامک خودرو

سپاه پاسداران و اروپا؛ از پارلمان تا شورا 
سیف الرضا شهابی 

پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا که اکثرا از لیبرال ها و راســت افراطی و 
احزاب سبز در آن حضور دارند به تروریستی بودن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران رای مثبت دادند و در قطعنامه ای غیر الزام آور بر قرار گرفتن سپاه در بین 
گروه های تروریســتی تاکید کردند، همه چشم ها به شورای امور خارجه اتحادیه 
اروپا که از وزیران خارجه ۲۷ کشــور اروپایی به ریاست »جوزف بورل« تشکیل 
می شــود دوخته شــد که آیا مهر تایید بر قطعنامه مصوبه پارلمان خواهد زد یا 
بی اعتنا به مصوبه پارلمان به راهی دیگر خواهد رفت؟ اگر چه بورل قبل از تشکیل 
شــورای امور خارجه، آب پاکی روی دست نمایندگان پارلمان ریخته و در اظهار 
نظری گفته بود: »برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی 
ابتدا باید دادگاه یکی از کشورهای عضو حکم صادر کند تا این اتحادیه وارد عمل 
شود«. وی در ادامه اظهاراتش به نکته ای اشاره کرد که غیر مستقیم روی سخنش 
را با محاکم کشورهای اروپایی می توان ارزیابی کرد. او گفت: »نمی توانید بگویید 
چون از شما خوشم نمی آید پس تروریست هستید.« احتماال بورل خواست بگوید 
رای دادگاه نباید بر پایه خوش آمدن یا خوش نیامدن باشــد بلکه باید مستدل 

باشد.
البته در روزهای اخیر، مقامات دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی در ارتباط 
با مقامات اروپایی فعال بودند و همچنین تهدیداتی از ناحیه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و فرماندهان سپاه انجام گرفت تا از تصویب این طرح در شورای 
امور خارجه جلوگیری کنند بطوریکه سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: »در 
برابر اقدامات اروپایی ها در ارتباط با سپاه دست بسته نیستیم و هرگونه تعرضی 
به سپاه به هر شکلی،  به عنوان تعرض به امنیت جمهوری اسالمی ایران قلمداد 
می شــود و نتایج آن حتما متوجه تعرض کنندگان خواهد بود«. شورای اتحادیه 
اروپا به ریاســت دوره ای »توبیاس بیلستروم« وزیر خارجه سوئد هم سوم بهمن  
در شهر بروکسل بدون اعتنا به قطعنامه مصوب پارلمان اروپا از اعالم تروریستی 

بودن سپاه خودداری کرد و به تحریم ۳۷ فرد و نهاد بسنده کرد. 
در این ارتباط توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

۱- آیا نمایندگان پارلمان اروپا که از شورای امور خارجه اتحادیه اروپا خواستند 
سپاه را در گروه تروریســتی قرار دهد نمی دانستند تا زمانی که محاکم یکی از 
کشورهای اروپایی حکم بر تروریستی بودن سپاه صادر نکند چنین کاری به گفته 
بورل، غیر قانونی است؟ مگر این که بپذیریم تقسیم کار شد یکی نقش پلیس بد 

و یکی نقش پلیس خوب را بازی کردند.
۲- قابل توجه ایرانیانی که در استراســبورگ برای تروریســتی اعالم کردن 
اجتماع کردند، چنین طرح هایی نیاز به طی پروســه ای احتماال طوالنی دارد و 
بعید اســت دولت های اروپایی به علل مختلف از جمله اقتصادی که ۱۲ درصد 
تجارت اتحادیه اروپا با ایران اســت و دالیل دیگر بخواهند این پروسه طوالنی را 

در کوتاه مدت طی شود.
۳- به این نکته باید توجه شود حرکتی ناسنجیده از سوی هر دو طرف، اروپا 
و ایران می تواند منشا بسیاری از جنگ ها و درگیری های نظامی بشود و بسیاری 
از کشورها و مناطق جهان را ناخواسته وارد  برخوردهای نظامی کند و در پایان 
به ســود هیچ کشــور و اتحادیه ای تمام نخواهد شد و حتی بعید است مخالفان 

جمهوری اسالمی هم دستاوردی داشته باشند.
۴- اگر درگیری نظامی شروع بشود پایانش مشخص نخواهد بود. اکنون هیچ 
شــخصی نمی دانــد درگیری های اوکراین بعد از این همه کشــته از دو طرف و 

تخریب ها چه زمان و با چه نتیجه ای به پایان خواهد رسید.
۵ - اروپــا به خاورمیانه نزدیک اســت و خاورمیانه در همســایگی اروپا قرار 
دارد. هر درگیری نظامی و تبعات بعــد از آن ضررهای زیاد اقتصادی و تخریب 
زیرساخت ها و تلفات غیر قابل جبران انسانی برای همه طرف های مناقشه و سیل 

مهاجرت بر جای خواهد گذاشت.

سرمقاله

جوابیه

در پی انتشــار گزارشی با عنوان »چرا زمستان سخت 
به جــای اروپا به ایران تحمیل شــد؟« در روزنامه مردم 
ســاالری ۲۷ دی ماه، شــرکت ملی گاز ایران جوابیه ای 

ارسال کرده که متن آن بدین شرح است: 
به اســتحضار می رساند شرکت ملی گاز ایران با توجه 
به گســترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح 
کشــور، آماده اســت افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را 
نیز به ویژه از شــمال به جنوب و برعکس به کشــورهای 
همســایه از طریق خط لوله عملیاتی کند. درواقع ایران 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرســاخت های موجود 
می توانــد مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشــد. از 
این رو وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران فعالیت های 
گســترده ای در حوزه ســرمایه گذاری خارجی و تجارت 
انرژی با اولویت همسایگان انجام داده و روابط دوجانبه با 
همســایگان، همیشه اولویت کشور بوده و برای حاکمیت 
اراده ملت های منطقه بر سرنوشتشان و کوتاه کردن دست 
زورگویــان و چپاولگران بر منابع و منافع این کشــورها، 
هزینه هــای فراوانــی پرداخته اســت. سیاســت قطعی 
جمهوری اسالمی ایران گسترش همکاری ها با کشورهای 
همســایه و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر 
کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی 
خوبی در خلیج فــارس دارد که می تواند با یک همکاری 
ســازنده و رو به جلو و با یک فرمــول برد - برد کارهای 

خوبی انجام دهد.

همچنین ریشــه موضــوع ناترازی گاز در کشــور که 
در ســال های اخیر شــدت گرفته است ناشــی از عدم 
اجرای طرح های بهینه ســازی، عدم سرمایه گذاری الزم 
در پروژه هــای مربوط به افزایــش و ازدیاد تولید گاز، بی 
توجهی و به حاشــیه رانــدن پروژه های ذخیره ســازی 
گاز،وجــود پروژه های ناتمــام متعدد، عــدم توجه الزم 
به مشــکل افت فشــار در میادین گازی مختلف، توسط 
دولت قبل اســت و بدون تردید در ســال های آینده نیز 
ادامه خواهد یافت؛ چراکه عالوه بر هزینه سنگین سرمایه 
گذاری مورد نیاز برای جبران عقب ماندگی ها، زمان قابل 
توجهی از آغاز توسعه میادین تا بهره برداری از آنها صرف 
خواهد شد و انباشت این بی عملی یا کندی در اجرای این 

طرح ها، دامنه ناترازی گاز را بیشتر کرده است.
همانطــور که مطلع هســتید هوای ســردی که طی 
اواخر دی ماه وارد کشــور شد، به دلیل طوالنی تر بودن، 
ماندگارتر بودن و فراگیرتر بودن نسبت به دوره های قبل 
حتی طی ده ســال گذشته بی ســابقه بوده که هر یک 
از این عوامــل با توجه به اینکه عمــده منابع تولید گاز 
در جنوب ایران و عمده مصرف در نیمه شــمالی کشــور 
اســت، به تنهایی می تواند برای شبکه گاز کشور چالش 

آفرین باشد.
ماندگاری ســرمای شــدید هوا در بازه زمانی فوق در 
سراســر کشــور، مصرف بیش از حد متعارف گازطبیعی 
و همچنین قطع گاز وارداتی ترکمنســتان به عنوان یک 

چالش بزرگ مانند آنچه در زمستان سال ۱۳86 و ۱۳9۵ 
اتفاق افتاد، شــرایط سخت تری را برای شبکه گاز بوجود 
آورد به طوریکه افت فشار گاز را در مناطق شمال و شمال 
شرق کشــور به همراه داشــت و در این چنین شرایطی 
استفاده از ســوخت های جایگزین و مدیریت شبکه برای 
حفــظ پایداری گاز مصرفی بخــش خانگی امری بدیهی 
می باشد زیرا اســتفاده مقطعي از حامل هاي انرژي  اولیه 
جایگزیــن، مانند ســوخت مایع و حتي ذغالســنگ، به 
منظور پیک ســایي در فصول اوج مصرف عالوه بر اینکه 
روالي پذیرفته شــده و در حال اجرا در شبکه هاي عمده 
تامین انرژي در ســطح جهاني است، ضمن متنوع سازي 
سبد انرژي اولیه عرضه شده، موجب ارتقاء ضریب امنیت 
عرضه انرژي که شــاخصي فرا اقتصادي اســت شــده و 
پایداري بیشتر شــبکه ملي تامین انرژي و پیشگیري از 
بروز اختــالل در عرضه و تامین انرژي در مقیاس ملي را 

به همراه دارد.
از طــرف دیگر در ســال های اخیر به مــدد افزایش 
تولید از میادین کشــور، میزان قابل توجهی به تولید گاز 
کشــور افزوده شده است اما در عین حال با گازرسانی به 
گســتره های عمیق و وسیعی از داخل کشور، عمال حجم 
عمده ای از این افزایش تولید به مصارف داخلی می رسد. 
طبق برخی آمارها مصرف سرانه گاز ایران ۱۰ برابر چین 
اســت و بر اســاس آماری دیگر اتحادیه اروپا متشکل از 
۲8 کشــور بوده و مصرف گاز در داخل ایران برابر با ۱۲ 

کشــور اتحادیه است، به طور مشــخص تر اینکه مصرف 
گاز خانگی ایران برابر با مجموع مصارف ۳ کشــور همین 

اتحادیه است.
اما به نظر می رســد هرچند رفاه و آسایش شهروندان 
به عنوان غایت اصلی توســعه  صنعت گاز کشــور تعریف 
شده است اما این رفاه در همه  ی ابعاد منجر به توسعه ی 
مطلوب نشده اســت که یکی از مهم ترین دالیل این امر 
نیز شیوه ی مســرفانه ی مصرف گاز در کشور بوده است 
ولی اذعان دارد کاهش شــدت مصرف انرژی در کشــور 
نیازمند اجرایی نمودن اسناد باال دستی و مقررات موجود 
در تمامی بخش ها اعم از خانگی، تجاری،صنایع بزرگ و 
کوچک و نیروگاهی می باشد که متأسفانه طی سال های 
گذشته برنامه منسجم و تأثیرگذاری توسط دستگاههای 

ذیربط انجام نشده است.
به عنوان مثــال اغلب صنایع به ویــژه صنایع بزرگ 
عمدتا فرســوده یا از تکنولوژی با راندمان پایین استفاده 
می کنند در حالیکه برنامه ریزی و اجرای طرح های بهینه 
سازی با هدف مدیریت مصرف شدت انرژی در این بخش  
می تواند از هدررفت انــرژی جلوگیری و به تأمین پایدار 
آن کمک شایانی نماید. در پایان یادآور می شویم شرکت 
ملی گاز ایران همواره مســاعی خود را بــا اتکاء به توان 
داخلی و در جهت رشد و توسعه صنعت، کاهش آلودگی 
هــوا و تأمین انرژی مورد نیاز بخش های مختلف خانگی، 
تجــاری، نیروگاهی و صنعتی به انجام رســانده و به رغم 
تحمیل تحریم های ظالمانه، موضوع صادارات گاز طبیعی 
و فرآورده هــای جانبی به ویژه به کشــورهاي همســایه 

همچنان در رأس اولویت های این شرکت قرار دارد.

جوابیه شرکت ملی گاز ایران به گزارش »مردم ساالری«

سخنگوی پلیس ادامه ارسال پیامک 
کشف حجاب در خودروها را تایید کرد

سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص ازسرگیری ارسال پیامک 
کشــف حجاب به مالکان خودروها توضیح داد. سردار مهدی حاجیان معاون 
فرهنگی ـ اجتماعی و ســخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص 
از سرگیری ارســال پیامک کشف حجاب به سرنشین خودروها و روند جدید 
فرماندهی انتظامی کشور در مقابله با بدحجابی اظهار داشت: ما قبال هم عرض 
کردیم که مبنای کار پلیس قانون اســت و هر جایی که قانونگذار یک موضوع 
را جرم انگاری کند مبنای کار پلیس بر اساس قانون انجام می شود. سخنگوی 
فرماندهی کل انتظامی کشــور تصریح کرد: ما اعتقــاد داریم موضوع رعایت 
حجاب، یک موضوع شــرعی و یک موضوع قانونی اســت و ســاز و کار انجام 
آن قاعدتاً در نهادهای باالدســتی تصویب شــده و تصویب خواهد شد و باید 
از نهادهای باالدســتی این مسئله سوال شود. سردار حاجیان در این خصوص 
که ارسال پیامک کشــف حجاب به مالکان خودروها از سوی »پلیس« انجام 
می شود گفت: پیامک ارسالی بر اساس سامانه »ناظر ۱« پلیس که از قبل فعال 
بوده و االن هم فعال اســت انجام شــده و مبنای این اقدام هم در واقع وظیفه 
قانونی پلیس بر اســاس ماده 6۳8 قانون مجازات اسالمی است. وی گفت: در 
ماده 6۳8 آمده اســت که رعایت حجاب شرعی الزامی است و عدم تمکین آن 
را قانونگــذار جرم انگاری کرده و قاعدتاً برای چگونگی اجرای آن انشــااهلل در 

نهادهای باالدستی تصمیم گیری خواهد شد.

تعلیق حزب اتحاد ملت به پایان رسید
با برگزاری هشتمین کنگره سراســری، تعلیق حزب اتحاد ملت به پایان رسید. 
بــه گزارش خبرنگار ایلنا، ســه ماه قبل و در ۱۱ آبان مــاه بود که اختالف نظر 
میان وزارت کشــور و حزب اتحاد ملت پس از برگزاری آخرین کنگره این حزب 
موجب شــد تا کمیســیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور طی نامه ای تعلیق سه 
ماهه فعالیت های حزب اتحاد ملت را اعالم کند. اما در همان زمان نیز مسئوالن 
این حزب بر اختالف حقوقی و تفاوت در برداشت از قانون احزاب تاکید داشتند. 

حسین نورانی نژاد عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب اتحاد در همان مقطع 
پیرامون این تعلیق ســه ماهه عنوان کرد که قانون احزاب تأکید دارد که مجمع 
موسسان یک حزب سیاسی باید ۳۰۰ عضو داشته باشد؛ این موضوع از همان ابتدا 
از سوی حزب اتحاد ملت رعایت شده است. اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعالم 
می کند که تمامی مجامع باید حداقل با حضور ۳۰۰ نفر برگزار شود. البته در نامه 
اخیر وزارت کشور به هیچ عنوان موضوع لغو مجوز فعالیت حزب اتحاد ملت آورده 
نشــده، بلکه وزارت کشور یک تعلیق سه ماهه فعالیت را مطرح کرده است. وی 
همچنین عنوان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب طی نامه ای از حزب اتحاد ملت 
درخواست کرده که سه ماه فعالیت های خود را متوقف کند و در این همین مدت 
نیز یک کنگره دیگر با شرایط اعالم برگزار کند. در همین راستا حزب اتحاد ملت 
از تمامی مسیر های حقوقی پیگیر اختالف نظر پیش آمده خواهد بود و در کنار 
آن نیز بنا دارد بر اســاس برنامه از پیش تعیین شده یک مجمع عمومی سالیانه 
برگزار کند. حال به نظر می رسد حزب اتحاد در این میان با برگزاری کنگره هشتم 
با حضور نماینده معرفی شده از سمت وزارت کشور و با حضور ۳۷۰ نفر اعضای 
رسمی حزب و ارسال گزارش صورت جلسه آن به وزارت کشور و پایان تعلیق سه 

ماهه مجددا فعالیت های خود را همچون گذشته از سر خواهد گرفت.

وزیر کشور: 
جای خالی احزاب در حوادث اخیر احساس شد

وزیر کشــور با بیان اینکه جای خالی احزاب در حوادث اخیر احســاس شد، 
گفت: حزب باید شرایط وفاق را با حرکت در الیه های اجتماعی و از پایین به 
باال شناســایی و ایجاد کند. احمد وحیدی روز شنبه در همایش خانه احزاب 
ایران با عنوان آســیب شناســی انتخابات اخیر در وزارت کشور،  با اشاره به 
وقایع اخیر در کشــور افزود: در اغتشاشات اخیر جای خالی احزاب احساس 
شد. احزاب باید در این فضا موضع می گرفتند و صراحتا اقدامات تحریک آمیز 
و مداخله جویانه آمریکا، اســرائیل انگلیس را محکوم می کردند. البته اینطور 
نیست که بگوییم احزاب درباره مشکالت و چالش های موجود سخن نگویند 
و انتقاد نکنند ولی اعالم موضع برابر دشــمنان یکی از وظایف قطعی احزاب 
است. وزیرکشور خاطرنشان کرد: ما در وزارت کشور حامی گفت وگو و نقش 
آفرینی احزاب هستیم و کارکرد احزاب را مهم قلمداد می کنیم همانطور که 
در قانون اساسی به این مساله تاکید شده است. امیدواریم بتوانیم دوره نوینی 
از فعالیت احزاب را در جهت تقویت گفتمان پیشرفت کشور و تحکیم مبانی 
اســالم عزیز و آرمان های امام )ره( با حفظ چارچوب های نظری و ایده های 

مدنظر احزاب را آغاز کنیم.

اخبار کوتاه

گروه سیاســی - فهیمه جهازیان: نزدیک یک ماه 
پیش حضور محمد مخبر در جلسه سران سه قوه خبرساز 
شــده بود؛ اینکه معاون اول رئیس جمهــور به عنوان نفر 
چهارم در جلسه سه نفره حضور یابد، کمی عجیب بود اما 
در آن زمان اعالم شــد که وی در این جلسه »گزارشی از 
پیشرفت های کشــور در حوزه سرمایه گذاری، کنترل تورم 
و پیشــران های اقتصادی« ارائه کرد. حــاال با اعالم اینکه 
شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا مصوبه ای را ابالغ 
کرده که بر اســاس آن هیاتی ۷ نفره جهت واگذاری اموال 
دولت تشکیل می شود که ریاست آن به عهده محمد مخبر 
است، آن حضور عجیب معنای واضح تری پیدا کرده است. 
این مصوبه باعث ابهام ها و انتقادات بسیاری شده است. 
یکی از انتقاداتی که از شــروع تشکیل جسلسات سران قوا 
و تصمیم ســازی و قانون گذاری در این جلســات همواره 
وجود داشــته، این اســت که آیا قانون گــذاری در قابل 
مصوبات این جلســه به معنای بی خاصیت کردن مجلس، 
به عنوان قوه مقننه نیســت؟ این همان موضوعی است که 
یک ماه پیش باعث اعتــراض الیاس نادران نماینده تهران 
و اســتعفای وی از نمایندگی شد، استنعفای که سرنوشت 
آن معلوم نشــد!  نادران پانزدهم دی ماه در صحن مجلس 
با اعتراض به دخالت »شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران قوا« در کار مجلس گفت: »شــما کــه مجلس را 
ضایع کردید. شــما که مجلس را بی خاصیت کردید. شما 
که مجلس را با تصمیم هایــی که می گیرید از کارآمدی و 
کارایی انداخته اید.« حاال مصوبه اخیر که به »مولدســازی 
دارایی های دولت« نامیده می شــود، عمق سخن نادران را 

بیشتر نشان می دهد. 
ســایت عصر ایران در مطلبی با عنــوان »پس مجلس 
کجای کار اســت« در این خصوص پرســیده اســت: اگر 
تصمیمــات کالن اقتصادی به شــورای  عالــی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا سپرده شــده )چندان که امر فرهنگ 
به شــورای عالی انقالب فرهنگی( و هیــأت عالی نظارت 
بر ُحســن اجرای سیاســت های کلی نظام هم در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام تشکیل شده اساسا نهادی به نام 
مجلس شــورای اســالمی که قرار بود در رأس امور باشد، 
دقیقــا چه کاره اســت و اصال با این وضعیــت به چه کار 

می آید؟  
امــا صرف نظر از ایــن انتقاد عام، دربــاره این مصوبه 
خاص جلسه ســران ســه قوه نیز انتقادهایی وجود دارد. 
بر اســاس آنچه منتشر شده مصوبه مولدسازی دارایی های 
دولت، در جلســه شصت و هفتم شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید 
رهبری رسید. بر اساس این مصوبه، هیات عالی مولدسازی 
دارایی هــای دولت مرکب از هفت عضــو یعنی معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشــور، 
وزیر راه و شهرســازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک 
نماینــده از طرف رئیس مجلس و یــک نماینده از طرف 
رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات 
این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این هیات 
همچنین مصونیــت قضایی دارد و هیچ نهادی حق پیگرد 

آن را هم ندارد!
 بر اســاس تعریفی که از وظایف این هیات شــده، آنها 
موظف به شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین 
تکلیف آن ها ظرف مدت حداکثر یک ســال با استفاده از 
روش های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و 
مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن 
اموال غیرمنقول دولتی به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی و تعییــن تکلیف طرح های تملــک دارائی های 
ســرمایه ای )عمرانی( نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک 
ســال با اســتفاده از روش های مختلف از جمله: واگذاری، 

استفاده از مشــارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره 
برداری از طرح ها و حذف طرح های فاقد توجیه، هســتند. 
امــا این وظایف به واگذاری دارایی هــای مازاد دولت برای 
جبران کســری بودجه )در کنار افزایش نــرخ تعرفه ها و 

مالیات( هم تفسیر می شود.
علیرضا بیگــی نماینده تبریز در مجلــس از منتقدان 
این مصوبه اســت که در مصاحبه ای عنوان کرده است: از 
هیات رئیســه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال 
کرده ایــم ولی هنوز جوابی دریافــت نکرده ایم. از قالیباف 
پرســیده ایم که چون شــما به عنوان رئیس مجلس جزو 
سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی 

به دولت داده اید؟
ایــن نماینده مجلس با بیان اینکه »دولت تامین بخش 
قابل توجهــی از هزینه های خود را از طریق مولدســازی 
اموال پیش بینی کرده است«، افزود: اما آنچه از این مصوبه 
اســتنباط کرده ایم، این اســت که بر مبنای پنهان کاری 
اســت. از سوی دیگر ملغی شــدن قوانین متعارض با این 
مصوبــه نیز از جمله ابهاماتی اســت که وجود دارد. ضمن 
اینکه اعطای اختیارات این چنینی، پیامدهای شومی دارد. 
مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی ســازی را با آن همه 
هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات های واگذاری 
بودند، دیده اند. عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب 
در واکنــش به این مصوبه ســران قوا در توئیتی نوشــت: 
مصوبه اعالم نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی 
دارایی هــای دولت غیرقابل قبولترین کاری اســت که در 

ذهن می توانست باشد.
چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و 
گفت وگوی عمومی و برخالف بدیهیات قانونگذاری مصوب 
و اجرایی شود؟ حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا نیز 

در واکنش بــه این مصوبه تصریح کرد: در زندگی کاری  ام 
مواقع بســیاری بوده اســت که حتی از شــنیدن بعضی 
تصمیمات اقتصادی که توسط برخی مقامات اتخاذ می شد، 
وحشت داشتم و از خســارت هایی که در فقدان آگاهی از 
ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می شد بر خود 
می لرزیدم. تصمیم اخیر »مولدسازی دارایی های دولت« در 

صدر آن موارد می باشد.
محمد فاضلی نیز نوشــت: ســه بند مهم مصوبه هیات 
مولدسازی اموال مازاد دولت، عالوه بر بقیه موارد، سه بند 

زیر است:
۱- اعضای هیات نســبت به تصمیمات خود در موضوع 
ایــن مصوبه از هرگونــه تعقیب و پیگــرد قضایی مصون 

هستند.
۲- تعییــن قیمت پایه یا نهایی واگــذاری دارایی های 

مشمول این مصوبه توسط هیئت.
۳- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش 
ماه یک بار به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 

ارائه کند.
در کل مصوبه یک کلمه به مردم، شــفافیت، گزارش به 

عموم و ... ندیدم.
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیس مجلس نیز در گفت 
و گو با خبرنگار جماران درباره انتقادات و اشــکال های که 
به این مصوبه گرفته می شــود، گفته که ماجرا را از طریق 
رسانه ها شــنیده و اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با 
مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد 

بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.
او روز شنبه در پاســخ به این سوال که به عنوان عضو 
هیات رئیســه مجلس از تشکیل سه جلســه هیات عالی 
مولدسازی اطالع داشــته یا خیر نیز، گفت: در مجلس از 
آقایان می پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می کنیم.

انتقادها به مصوبه »مولدسازی دارایی های دولت« شدت گرفت

از »بی خاصیت کردن مجلس« تا »مصونیت قضایی اعضای هیات« 


